Tájékoztató a Magyar Birkózó Szövetség Elnöksége részére,
Baranya Megye, és Pécs Megyei Jogú Város,
birkózó sportágat érintő helyzetéről.

Abból a gondolatból kiindulva, hogy az ember nem lehet anélkül előrelátó úgy, hogy néha-néha
vissza ne nézzen, kell ma értékelni a régió helyzetét.
A régmúlt sporttörténelme Baranyában
Bezerédi György: Baranya Megye Testnevelési és Sport Története kiadványából az 1950-es évekig
tartó eseményekben és eredményekben gazdag időszakot bemutató anyagából készített
összefoglalót mellékletként csatoljuk tájékoztatónkhoz.
A közelmúlt:
Az '50-es,'60-as, '70-es, '80-as években nagyon komoly birkózó élet volt a régióban. Szigetváron
egy szakosztály, Pécsett több is létezett. Valamennyiben intenzív szakosztályi munka folyt. Pécsett
a Pécsi Dózsa, a PVSK, a Pécsi Bányász, a PMSC és a Kinizsi Húsos tartott fenn birkózó
szakosztályt. Intenzív utánpótlás-nevelés folyt a Testnevelési Általános és Sportiskolában –TÁSI ban, valamint az akkor még létező Palestra Magániskolában. Valamennyi említett szakosztály,
minden korosztályában és súlycsoportjában több versenyző is volt! Szakosztályokon belül is
válogatókat kellett birkózni egy-egy verseny előtt a városi, a területi, a vidék, vagy országos
versenyeken való indulásért!
Edzőkből, sőt, kiváló edzőkből sem volt hiány! Szigetváron Drávai Lajos, majd az egykoron
válogatott Módos János volt az edző!
Pécsett Rözge Ferenc, Drávai Lajos, Török Sándor, Gonda János, Sándor Mihály volt egy-egy
szakosztály edzője, vezetőedzője. Több száz igazolt versenyző birkózott a fenti szakosztályokban.
Az Ő halálukkal, valamint a szakosztályok lassú megszűnésével „szinte teljesen” megszűnt a
városban ez a gyönyörű, egyéni olimpiai sportág. Nevezettek több válogatott versenyzőt, országos
bajnokot adtak a birkózásnak.
A jelen:
Baranya Megyében napjainkban két városban, Szigetváron és a megyeszékhelyen, Pécsett, három
szakosztályban van birkózás, van naponta edzés, és rendszeres versenyeztetés.
Szigetváron két szakosztály működik. Az egyik, a Szigetvári Birkózó Sportegyesület, ahol Módos
János és fia, Módos Csaba, tehát apa és fia küzd nap, mint nap a sportág fennmaradásáért. Nincs
önálló csarnokuk, de még edzőtermük sem. Általános iskolai termet bérelnek, heti néhány órában!
Energiát, pénzt nem kímélve tartanak fenn a környező településeken kihelyezett szakosztályokat,
óvodás csoportokat. Módos János az egész életét a birkózásnak áldozta. Javaslok Neki egy
komoly állami elismerést. Komoly eredmény az egyesületi rangsorban elfoglalt 13. helyük!
A Szigetvár- Hőszig SE-ből kivált néhány versenyző, és 2001.októberében létre hozta a Dél-Zselic
Birkózó Sport Egyesület. Tomsics István, Fórián Lajos vezetőedzők és több edző nagy lelkesedéssel
és aktivitással szolgálják a birkózást. Fiatal testnevelő tanárok, birkózó versenyzők tartják az
edzéseket. Nincs önálló termük, a helyi gimnázium tornatermét bérlik, és tartanak edzéseket! Szép
eredmény az egyesületi rangsorban elfoglalt 12. helyük!
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Komoly verseny folyik a 10.900 fős városban a két szakosztály között! Figyelemmel a történelmi
város kis lélekszámára, sok előnye és rengeteg hátránya van a két szakosztály fenntartásának. A
Megyei Szövetség elnökeként két alkalommal kerestem fel a város vezetőjét, dr Vass Péter
polgármester urat. Tárgyaltam vele a szakosztályok támogatásának további lehetőségéről, de a
Város feszített költségvetésére való tekintettel a mindkét szakosztályt érintő 70-70.000- Ft-os havi
támogatásánál többet nem tudnak biztosítani.
Pécsett, egy szakosztály működik. A Mecsekalja Birkózó Sportegyesület néven ismert szakosztály
két kiváló edzőnek, Turányi Ferencnek és Bakonyi Péternek köszönhetően 2015-ig tartotta
lélegeztető gépen a helyi birkózást. Az egykoron kiváló versenyzőknek köszönhető, hogy az elmúlt
években létezett egyáltalán a városban birkózás. Munka mellett, a sportág szeretetéből tartottak
edzéseket a Bánki Donát Általános iskola bérelt tornatermében, és vitték versenyekre a
tanítványaikat! Ma már, nagy sajnálatomra, nem edzősködnek. Munkájukért, mindkettőjüknek
javasolok egy-egy kitüntetést, elismerést. 2015-ben a Mecsekalja Birkózó Sport Egyesület
jogutódlással a Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubba a PEAC-ba olvadt! A körülmények egyenlőre nem
változtak, de a lehetőségek, a perspektíva igen!
A jövő:
Baranya Megye és Pécs birkózásának jövője összefügg, és szinkronban van a Magyar Birkózó
Szövetség Elnökének és Elnökségének programjával és törekvésével.
Létesítményhelyzet javítása, és életpálya modell biztosítása.
Mindkettő megoldására, valamint a régió birkózásának felemelésére kiváló alkalom a Pécsi Egyetem,
annak jelenlegi vezetése, valamint Pécs Városának Polgármestere dr Páva Zsolt úr, aki maga is volt
aktív sportoló és szereti a birkózást.
Azzal, hogy a PEAC, egyesületi elnöke javaslatára 2015-ben létrehozta birkózó szakosztályát, nagy
lehetőségeket nyitott a birkózás számára.
Tisztelt Elnökség!
A birkózás számára a mai nap, a pillanat sporttörténeti jelentőségű.
Adva van a kormány létesítményfejlesztési programja, sportágfejlesztési támogatása. Adva van egy
hozzáértő, a sportág problémáira érzékeny Elnökség, és adva van egy „egyetemi város”, ahol
fogadóképesség mutatkozik a sportág egyetemi szintű fejlesztésére!
Most van az a történelmi pillanat, amikor a régió számára önálló birkózó csarnok építése vált
lehetővé. Baranya Megye és a Város birkózó szakosztályainak legalább egy önálló, kizárólag a
birkózás céljait szolgáló csarnoka lehet. Nem lehet, és nem korrekt, hogy 50-60 éve nem azonos
körülmények között készülő gyermek - ifjúsági - és felnőtt versenyzők küzdenek egymással
versenyről versenyre egy-egy éremért, pénzel járó pontokért. Pécs és Baranya az ötvenes években
rendelkezett utoljára önálló birkózó teremmel, amikor még a Rendőrség által fenntartott Pécsi Dózsa
használta a Sport utca 2. alatt található épületegyüttest.
Bacsa Péter alelnök úr és Farkas Tibor főtitkár úr igazolhatja, hogy a Város Polgármestere dr Páva
Zsolt, az Egyetem kancellárja, Jenei Zoltán, az Egyetem Természettudományi karának dékánja, Prof.
Dr Gábriel Róbert, és a testnevelési tanszék vezetője, Dr Katics László egyetemi docens támogatja
azt az elképzelést, hogy az Egyetem területén, közös finanszírozásban épüljön meg egy birkózó
csarnok! Délelőtt szolgálná a testnevelő tanár képzést, ahol a leendő tanárok a képzés folyamán
ismereteket szerezhetnének a birkózó sportág alapjaiból, délutánonként pedig a PEAC birkózó
szakosztályának versenyzői tarthatnák edzéseiket, rendezhetnének régiós versenyeket.
Tarthatatlan helyzetet, hogy egy ekkora régiónak, ekkora városnak egyetlen önálló birkózó terme
sincs! Van Tatabányának, Kaposvárnak, Soltvadkertnek, Enyingnek, stb. Nem beszélve a budapesti
kerületekről!
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Pécsi birkózóink, országos versenyeken találkoznak először versenyméretű szőnyeggel!!!
Ma már egyre több olyan egyetemi hallgató is látogatja a kicsi, napi másfél órára bérelt
tornateremben folyó birkózó edzéseket, akik korábban más városokban versenyszerűen birkóztak!
Orvos, bölcsész és testnevelő-edző szakos hallgatókról van szó!
Túl azon, hogy az Egyetem területén megépítendő birkózó csarnok megoldaná a helyi
birkózás 60 éve tartó létesítmény gondjait, nem okozna gondot a szakosztálynak a
létesítmény fenntartási költsége sem. Nagy előnye lehet a konstrukciónak, hogy ráépülhetne
a Pécsi Egyetemre a Szövetség életpálya-modell elképzelése is. A Pécsi Tudományegyetem
rendelkezik az egyetemek között a legtöbb Karral. Itt található orvosi, jogi, műszaki,
természettudományi, közgazdasági és művészeti kar is! Birkózóink amellett, hogy magas szintű
ismereteket sajátíthatnának el az egyetem kiváló professzoraitól, megalapozva egy diplomával a
civil életüket egyetemi tanulmányai alatt a PEAC színeiben versenyezhetnének is.
Tekintettel arra, hogy a Szövetség vezetőinek egy része már több tárgyaláson vett részt és ismerik
a pillanatban rejlő lehetőséget, javaslom a tisztelt Elnökségnek, hogy támogassa a fentieknek
megfelelően együttműködési megállapodást megkötését Pécs Megyei Jogú várossal, a Pécsi
Tudományegyetemmel és a PEAC-al egy birkózócsarnok közös finanszírozásban, 2017- 2018-ban
történő megépítése tárgyában.
Hogy ne csak kérjek, hanem adjak is, én a különvagyonomból 10.000.000.- Ft-ot ajánlok fel az önálló
birkózócsarnok megépüléséhez!
Kérem a Tisztelt Elnökséget, szíveskedjék elfogadni a tájékoztatómat.

Pécs, 2016.12. 02.
Sportbaráti üdvözlettel,
Kuller József
a Baranya Megyei Birkózó Szövetség Elnöke
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Melléklet: a régió birkózó sportágának 1950-ig tartó múltjának bemutatásáról.
Pécs a Dunántúl több birkózó egyesületével szemben a Magyar Birkózók Országos Szövetségének
„Nyugati Kerület"-éhez tartozott, Nagykanizsa székhellyel.
Pécs és Kaposvár előretörésével a kerület székhelyét az Országos Szövetség Kaposvárra helyezte
át. Mint a többi sportágban - így a birkózásban is - e két város, illetve a Kaposvári MÁV és a Pécsi
Sport Club vetélkedése volt a kerület legnagyobb hajtóereje.
Pécsett kizárólag a PSC reprezentálta a birkózó sportot. A régebbiek közül Mihálovics, Lehr, Nemes,
Hätz, Dézsy, Gutwill, Vidákovics és Darvas támasztották fel a háború után a birkózó sportot és
elsőrangú gárdát neveltek.
1922-ben a PSC működő szakosztálya: edző: Varga János, szakosztályvezető: Singer Ármin,
versenyzők: Darvas Géza, Nemes István, Vidolovics Nándor, Aparácz József, Taródi János, Nóvák
István, Papp József, Vidákovics János, Kiss János, Szálai József, Szebényi István, Nagy, Varga,
Schmidl I. és II. voltak. Nemes István megnyerte a „Vidék Legjobbja" címet.
1923-ban, a Szombathelyi MÁV Haladás nemzetközi versenyén Darvas Géza sikeresen képviselte
Pécs birkózóit. A PSC áprilisban versenyt rendezett öt súlycsoportban, ez volt a szerb megszállást
követő időszak első pécsi versenye. Májusban sikeresen vettek részt a budapesti versenyen.
1924-ben a PSC többször tartott az elmúlt évhez hasonlóan, „Sportdélutánt" a Pannónia szálló
nagytermében, mely alkalommal birkózó-, ökölvívó- és vívóbemutatókat szerveztek, Ilyen volt
február 3-án is. Ennek a bemutatónak gerincét a 30 tagú birkózó gárda háziversenye adta.
Legjobbak: Darvas Géza és Nemes István voltak. Március 10-én nagy sikerű, színvonalas versenyt
rendezett a PSC, melyről a helyi sajtó így emlékezett meg: „ A PSC 10-ei versenye messze túlnőtte
a vidéki versenyek sablonos kereteit." A PSC birkózói újabb sikert értek el Budapesten: PSC-Bp.
MÁV Gépgyár csapatversenyen a PSC nyert 34-20 arányban.
Kaposváron került sor a Dunántúl 1924. évi bajnokságára, melyen szép PSC siker született. Kiss
nyerte a nagyközépsúly-bajnokságot.
1925. Ezekben az években a vidéki versenyeken mindent letaroltak a Kaposvári MÁV és a PSC
versenyzői. Megnyerték - mint Nyugat válogatott - a „Vidék Legjobbja" csapatversenyt, ezen belül:
légsúly 2-ik Szebényi, pehelysúly 2-ik Vidákovics N., nagy középsúly 2-ik Kiss, 3-ik Nóvák, mind
PSC-sek. Márciusban Baján szerepeltek sikeresen a PSC birkózói. Novemberben Kaposváron
került lebonyolításra a Budapest-Vidék válogatott találkozó, ezen Vidék válogatott volt Vidákovics
Nándor és Szálai József PSC tagok.
1926. Az ez évi „Vidék Legjobbja" versenyén a kerület hivatalból nem vett részt a sérelem miatt,
hogy a versenyt jogellenesen a Dél Kerületnek adták. Decemberben Pécsett rendezték a kerületi
ifjúsági bajnokságot, melyen a PSC három versenyzője: Aparácz, Papp és Weisenburger
bajnokságot nyertek. Az ifjúsági birkózás népszerűsítése, valamint az utánpótlás biztosítása
érdekében decemberben Pécsett középiskolás versenyre került sor. Ezen a Ciszterci gimnázium,
a Felsőkereskedelmi Iskola és a Főreál iskola tanulói vettek részt. Az év utolsó negyedében
alakította meg szakosztályát a PAC. A PSC-ből Darvas, Nemes, Vidolovics és három ifjúsági
versenyző a PAC-ba lépett.
A szakosztály: Darvas Géza és Mihálovics Tódor vezetésével: Bárdosi, Gál, Bércesi, Lukács,
Pálinkás, Ernyes, Vécsei, Kovács, Bánfi, Müller, Katies, Papp versenyzőkből állt. A szakosztály rnég
az év vége előtt megtartotta háziversenyét: légsúly: Aparácz, pehelysúly Darvas, könnyűsúly
Vidolovics, kisközépsúly Kishalas nyertek.
1927. A helyi rivalizálás megnyilvánulása a PAC-PSC Club közti csapatverseny volt - nagy
érdeklődés mellett - , melyet már a PSC nyert meg 45 - 32 arányban. A májusban megrendezett
Nyugat-Magyarország kerületi bajnoka lett Nemes István és Vidolovics Nándor (PAC)
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1928. június havában rendezték meg a Nyugat kerület ifjúsági bajnokságát, melyen a feltörekvő PAC
ifjú gárdája szép sikert aratott. Elsők lettek: Szijj István, Bárdos, Katies és Bérces Ferenc. A birkózó
szakosztályok anyagi nehézségeit jelezték, ki - ki, ha más indok alapján, de támogatásért
folyamodott a város vezetőségéhez. Júniusban a PSC táncestélyre kért engedélyt, a PAC a
szeptemberi országos verseny megrendezésére kért segélyt a várostól. A PAC által szeptember 30án megrendezett országos verseny óriási közönségsikert hozott. A Budapest-Vidék viadalt, mely
Keresztes Lajos olimpiai bajnok, Lőrinc, Kárpáti és Zombori olimpikonok részvételével zajlott le, nem
kevesebb, mint 2500 néző figyelte végig. Ez hatalmas demonstrációja és egyúttal hírverése is volt
a sportágnak.
1929 márciusában a PAC, PSC birkózói sikeresen vettek részt a székesfehérvári versenyen.
Decemberben az Orosz Miklós vándordíjas versenyt a PAC nyerte: Papp, Müller Károly, Aparácz
győzelmével. Még e hónap végén Budapesten megrendezett országos ifjúsági bajnokságon
nagyváltósúlyban Müller Károly PAC a második helyet szerezte meg.
1930-ban sajnos a PSC teremprobléma, de még inkább anyagi nehézségek miatt beszüntette
szakosztálya működését. Márciusban, a megindult csapatbajnokságon, a PAC első találkozóján 1412- re nyert a Kaposvár ellen, majd két hét múlva Kaposváron 14-14-et ért el, így összesítésben
27-25 arányban tovább jutott. Sikeresen szerepelt versenyzői: Szijj, Kiss, Katies, Aparácz, Vidolovics,
Nemes, Papp. Júniusban PAC - Győri AC I. forduló 16 - 17; győztesek: Szijj, Müller L, Kiss, Katies.
II. forduló Győri AC - PAC 10 - 13, összesítve 29 - 17, ezzel a PAC megnyerte a Dunántúl
csapatbajnokságot. Júniusban országos vidék bajnokság, Győr. Nehézsúlyban 1. Katies Dezső PAC.
A PAC újabb nagyszabású versenye Pécsett a Maiéter strandfürdőben: MÁV Gépgyár SK-PAC
30 - 21. Győz: Szijj, Kiss, Aparácz, Vidolovics, Nóvák, Müller, Katics, Nemes. Ennek inkább bemutató
jellege volt. Most mutatták be Pécsett először a szabadfogású birkózást: Tasnády, Papp dr., Szabó
Sándor Európa-bajnokok bemutató mérkőzéseit. Decemberben a PAC a Bp. Postás SE Orosz
Miklós vándordíjas versenyén a Postás mögött a 2-ik lett, megelőzve olyan sportegyesületeket, mint
a BESZKÁRT, Vasas stb. Nagyközépsúlyban 1. Müller Károly, könnyűsúlyban 3-ik Harth József.
1931. februárban a Székesfehérvári ARAK rendezte Dunántúl ifjúsági bajnokságon pehelysúlyban
Müller, könnyűsúlyban Sándor Mihály, nagyközépben Harth József, nehézsúlyban Suszter, mind
PAC, nyert bajnokságot. Az egy hét múlva megrendezett pécsi kerületi ifjúsági bajnokságon: Sándor,
Bárdos, Suszter és Müller nyert bajnokságot. Kerületi csapatbajnokság: PAC-KTSE 12 - 10, II.
forduló KTSE-PAC 12-11, összesítés: 23 - 22 a PAC javára. Júniusban a PAC nyerte a kerületi
csapatbajnokságot. Országos vidék bajnokság volt Debrecenben. A pécsi eredmények:
súlycsoportjukban: 1. Müller, 2-ik Aparácz és Kasza, 3-ikk Harth és Szijj. Decemberben a Bp. Postás
Orosz M. vándordíjas versenyén 3-ik a PAC.
1932 első negyedévében került megrendezésre a Dunántúl csapatbajnokság: PAC - Tatabánya
22-2, PAC - Kőszegi SK 18-4, Szijj, Sándor, Bércesi, Aparácz, Müller, Papp, Katies, Szálai, Harth.
A székesfehérvári kerület versenyen első helyezettek: Bárdos, Müller, Katies. Az Országos Birkózó
Szövetség méltányolta Pécs eredményeit és ezért a Nyugat Kerület székhelyét Kaposvárról Pécsre
helyezte át. A júniusban tartott közgyűlés megválasztotta tisztikarát: Elnök: dr. Sik Lajos, ügyvezető
alelnök: dr. Barabás Jenő, alelnök: Mihalovics Tódor, előadó: Darvas Géza, pénztáros: Hennyei
Károly, ügyész: dr. Léhner Dezső: kapitány: Nemes István. A szeptemberi Bp. Műegyetem Orosz
Miklós versenyén első: légsúlyban Sándor, nehézsúlyban Katies.
1933 februárban nemzetközi versenyre került sor. PAC - Zágráb ,,Croatia" 16-3. Katies tusolta a
jugoszláv bajnok Palkovicsot, Bárdos is tussal győzött, nyertek: Szijj, Aparácz, Szálai, Bércesi, Kiss,
Nemes. Októberben megalakult a Pécsi Vasutas Sport Klub birkózó szakosztálya. Edző Kiss János,
szakosztályvezető Dani Kálmán. Versenyzők: Bércesi, Sándor, Müller K., Müller B., Bárdos P.,
Salamon, Suszter, Harth, Vessenbusz, Kasza, Szekeres, Katies. Ha megnézzük a névsort, akkor
sajnos ugyanaz állapítható meg, mint a PAC szakosztálya létrehozásakor is, hogy nem új
sportolókkal, hanem már kiforrott sportolók átszervezésével alakult meg ez a szakosztály is.
A PAC - Szigetvár találkozó jelezte, hogy a szigetvári birkózósport is hallat magáról. Decemberben
a Bp. Törekvés SE „Vörös György" emlékversenye, ifjúsági: pehelysúly 1. Bárdos Pál (valamennyi
ellenfelét tussal verte)

5

1934. Januárjában a PVSK 10 fővel indult a Dunántúl bajnokságon, melyet Kaposváron rendezték
meg. Elsők: pehelysúly Dobó, félnehéz Kasza, nehézsúly Katies. Még az e hónapban rendezett
ifjúsági csapatbajnokságot a KTSE nyerte a PAC előtt 16-16, de jobb helyezéseivel. A PAC felnőtt
csapata 13 - 11 arányban diadalmaskodott márciusban a Bp. MÁV GKS csapata felett. Győztek:
Darvas, Szijj, Vidákovics, Papp, Vidolovics. Budapest országos ifjúsági bajnokság: pehelysúly első
Bárdosi Ernő, edző Darvas Géza. (Minden ellenfelét tussal verte.) Január 21-én, Székesfehérváron
verseny: légsúly 1. Sándor, könnyűsúly 1. Bárdos, nagyközép 1. Müller, súlycsoportjában 2-ik Kasza
és Katies (PVSK). Júniusban országos vidék bajnokság Debrecenben: légsúly 3-ik Bárdos,
nehézsúly Kasza. Mohácson bemutató a PAC és a PVSK sportolói részvételével.
1935. Az első negyedévben most is csapatversenyeket favorizált a PAC: PAC Bp. Vasas 3 - 3,
PAC - Szigetvár 3-2, PAC - Baja 4-0, PAC - Kecskemét 4-0 / 1-8. Június elején vidéki kongresszus
volt, amelyen a MOBSZ képviseletében Sziebert Imre díszelnök és Sík Lajos a kerület elnökétől
átvette a szövetség Aranyjelvényét; Darvas Géza kerületi előadó és Fülöp Kálmán (ő szerezte a
kerékpáros Mecsek Kupa szignálját) jegyző a szövetség Ezüstjelvényét kapták a birkózó sportban
kifejtett, értékes működésükért. Szenior II. osztályú versenyt rendezett a Szigevári AC, melyen részt
vettek a pécsi sportolók. Győztek: Bárdos II., Szijj István és Müller Károly. Hatalmas győzelmet
aratott a PVSK birkózó gárdája: a PVSK által májusban rendezett országos versenyen, melyen a
következők vettek részt: Bp. Vasutas 9, Bp. Törekvés 8, Kaposvári Turul 4, Bp. Magyarság 3,
Szigetvári AC 3, PEAC 1 és a PVSK 13 fővel. Novemberben a Szigetvári AC országos junior verseny
tanúságtétele - írja a Pécsi Napló - a szigetvári birkózóélet fejlődésének. Résztvevők: Bp. Vasutas,
Bp. Törekvés, PAC, Szigetvár birkózói. Molnár Gyulát a szakosztály intézőjét dicséret illeti.
Decemberben a Szigetvári AC szenior versenyt rendezett, melyen szép sikert ért el a még ifjúsági
Szekeres (PVSK).
1936. A PAC februárban rendezte jubileumi versenyét az olimpiai kerettagok részvételével. A
versenyen elért eredményével Szijj István olimpiai kerettag lett.
1937. februárban az országos vidék versenyen a Délnyugat 2-ik lett a kerületek között, jól
szerepeltek a baranyaiak.
1938. Amilyen jól szerepelt az elmúlt évben a PVSK csapata - megnyerte a kerületi
csapatbajnokságot - ebben az évben az első versenyen 5-1-re vereséget szenvedett Kaposvártól.
A márciusban rendezett kerületi versenyén a PVSK négy bajnokságot nyert, a PAC csak
helyezéseket tudott kiharcolni. A PAC ezután rövid idővel szakosztályát megszüntette. Az év végén
került sor a kerületi ifjúsági bajnokságra a Szigetvári AC rendezésében. Bajnokok: pehelysúly:
Drávai (Szigetvár); könnyűsúly: Sárdi, középsúly: Bódi (PVSK), félnehéz Rözge Ferenc.
1940 januárjában Bárdosi súlycsoportjában Budapesten I. osztályú versenyt nyert. Márciusban a
Kaposváron megrendezett kerületi bajnokságon első helyet értek el: Müller B., Bárdos E. és
Szekeres. Júniusban közel 100 induló részvételével levente bajnokságot tartottak Nagykanizsán.
Pehelysúly 2-ik Faragó (SZAK), középsúly 2. Harth Gyula (Pécs), váltósúly 2. Drávai Lajos
(Szigetvár), nehézsúly 3. Rözge Ferenc (Pécs). A nevekből megállapítható, hogy a társadalmi
egyesületek leventeköteles, tehetséges birkózóiból alakult a pécsi Levente Egyesület birkózó
szakosztálya. A katonai behívások, a zsidótörvény hatása is erőteljes, a felnőtt versenyek számát
lényegesen befolyásolja, mind kevesebb lett az indulók száma és a versenyek rendezése. Júliusban
a kerületi versenyen csak a KTSE és a PVSK, mint társadalmi egyesület, ezenkívül a pécsi,
nagykanizsai, szigetvári levente egyesületek indultak el. Eredmények: könnyűsúly 1. Drávai
(Szigetvár), váltósúly 1. Bódi (PVSK), középsúly 2. Rözge (Pécs LE).
1941 - 1942-ben nem hallat magáról a birkózósport.
1943-ban az országos II. o. versenyre a PVSK elküld egy-két versenyzőt, akik közül légsúlyban
Békés, középsúlyban Rözge harmadik helyezést szerzett. Május hónapban a PVSK birkózói részt
vettek Székesfehérváron egy versenyen, ahol jól is szerepeltek.

6

1944. Már a kerületek önálló versenyt - résztvevők kis száma miatt – nem rendeztek, helyette
összevont kerületi bajnokságot, mint a Nyugat - Délnyugat bajnokság. Egyéniben, súlycsoportjában
3-ik lett Rözge Ferenc (PVSK). Ez évben egy nagyobb szabású verseny érdemel említést, az
augusztus hó folyamán megrendezett Pécs-Szabadka és Szabadka-Pécs találkozók: PécsSzabadka 4-3. Győztek: Gaál Sándor, Rözge, Kasza. Szabadka-Pécs 4-3. Győztek: Gaál Rözge,
Kasza.65
Felhasznált Irodalom: Bezerédi György: Baranya Megye Testnevelési és Sport Története
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